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pääto im i ttaj a Ita 

Hyvä lukija! 

K
ieliviestin edellisen toimituskunnan 
toimikausi päättyi vuodenvaihteessa. 
Entisistä jäsenistä toimituskunnassa 
jatkaa toimittaja Taneli Männikkö ja 
uusia jäseniä ovat yliopistoadjunkti 

Sari Pesonen ja kirjastonhoitaja ja kääntäjä 
Emil Johansson. 

Kielineuvoston uusin työntekijä, suo-
men kielen huoltaja Henna Leskelä, 
aloittaa työnsä huhtikuussa 2015. Les-
kelä on aiemmin ryöskennellyt Koti-
maisten kielten keskuksessa Helsingissä. 
Uutta on myös termiryhmä, joka perustet-
tiin suomenkielisen termityön tueksi syksyllä 
2014. Ryhmä esitellään tarkemmin sivulla 25. 

Huhtikuussa järjestetään myös perintei-
nen kielenhuoltoseminaari. Seminaareja on 
järjestetty 1990-luvUlta alkaen. Silloin jär-
jestäjänä oli Ruotsinsuomalainen kielilau-
takunta. Kielilautakunnan toiminta siirtyi 
vuonna 2006 Kielineuvostoon, joten tämän 
vuoden seminaari on jo kymmenes Kielen ja 
kansanperinteen tutkimuslaitoksen ja Kieli-
neuvoston järjestämä kielenhuoltoseminaani. 
Toukokuussa taas järjestetään Kielineuvoston 
ruotsinkielinen Kielineuvoston päivä -konfe-
renssi. Kokopäiväkonferenssin teemana on 
sisällyttävä kieli, ja piiivän aikana teemaa tar-
kastellaan eri näkökulmista. 

Kieliviestin tämän numeron pääartikkeli 
kertoo kolmikielisisrä perheistä, joista mo-
nella ruotsinsuomalaisehla onkin omakoh-
taista kokemusta. Lisäksi tässä numerossa on 
kaksi "osateemaa": kielikoulutus ja kääntämi-
nen. Ruotsissa on pitkään tehty ruotsinkie-
histä virkakielityötä, mutta suomenkielinen 
virkakielityö on vasta alullaan. Kotimaisten 
kielten keskuksen kouluttaja Marianne Laak-
sonen kertoo artikkehissaan viime vuonna 
järjestetystä koulutuksesta. Myös Kielineu-
voston entinen varajohtaja Paula Ehrnebo on 
kurssittanut ruotsinsuomalaisia, ja artikkelis-
saan hän kertoo näistä kursseista. 

Myös Petri Lauerma työskentelee Kon-
maisten kielten keskuksessa Helsingissä. Hä-
nen artikkelinsa liittyy paitsi käännämiseen 
myös kiehihistoriaan. Kielineuvoston ruot-
sin kielen huoltaja Sofia Mahmgård puoles-
taan on ohlut mukana laatimassa ohjeistusta 
käännöspalvelujen hankintaa varten. Koska 
uskomme aiheen kiinnostavan Kiehiviestin 
lukijoita, joista monet ovat kääntäjiä, julkai-
semme artikkehin lehdessä käännettynä. 

Runa Heikki lä 
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SUOMEN KIELEN TUTKIMUSTA 

Satu Rakkolainen-Sossa 

Kolmikielinen koti 

kasnympäristönä 

le,ynsainvälistyminen ja liikkuvuus ovat 
nnyttäneet uudenlaisia kieliasetelmia. 
aailmanlaajuisesti ja Suomessakin on 

yhä enemmän perheitä, joissa on käytössä 
kolme kieltä arjen vuorovaikutuksessa. Per-
heiden kieliasetelmat ja kie!iyhdistelmät voi-
yat olja erilaisia, mutta perheiden kielellisiin 
tilanteisiin liittyy paljon samanlaisia seikkoja. 
Käsittelen tässä tekstissä Turun yliopistossa 
tekeillä olevaan väitöstutkimukseeni !iittyviä 
kysymyksiä Suomen näkökulmasta. 

Tutkin Suomessa ja Saksassa asuvia kol-
mikielisiä perheitä erityisesti lasten kielivalin-
tojen näkökulmasta. Tutkimukseni kuuluu 
perheiden kielipolitiikkaa käsittelevään tut-
kimussuuntaukseen (family language poliy), 
joka on alana uudehko. Sen piirissä tutkitaan 
mm. monikielisten perheiden vuorovaiku- 

tusta, kielivalintoja ja niihin liittyviä usko-
muksia ja arvoja. Tutkimissani perheissä käy-
tetään kotona kolmea kieltä vuorovaikutuk-
sen pääkielinä. 

Kumpikin vanhemmista puhuu lapsille 
pääasiallisesti omaa "äidinkieltiiän", ja heillä 
on käytössä kolmas yhteinen kieli, joka voi 
olla sama kuin ympäristön valtakieli. Tutki-
mukseeni osallistuvien perheiden kieliase-
telma voi olja esimerkiksi seuraavanlainen: 
perheen äiti puhuu lapsille pääasiallisesti 
suomea, isä saksaa ja vanhempien yhteinen 
kieli on england. Eri tilanteissa perheenjäse-
net saattavat kuitenkin puhua eri kieliä toi-
silleen. Tarkastelen myöhemmin tekstissäni 
äidinkielen käsitettä, joka on monikielisten 
vanhempien ja lapsien kohdalla hieman on-
gelmallinen. 
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Piirros: Markku Huovila 

Kolmikieliseksi vol kehittyä monella ta-
valla, ja ko!mikielisyys määritellään eri tutki-
muksissa eri tavoin. Tiukimman määrittelyn 
mukaan kolmikielisiksi luokitellaan vain syn-
tymästään asti kolmen kielen vaikutuspiirissä 
kasvaneet. Laajemman näkemyksen mukaan 
kolmikielisiksi voidaan nimittää kaikkia, 
jotka hallitsevat kolmea kieltä. Monikieli-
nen-termiä käytetään myös eri tutkimuksissa 
eri tavoin, mutta rnerkittävät monikielisyys-
tutkijat painottavat sen tarkoittavan enem-
män kuin kahden kielen käyttöä ja hallintaa. 
Vaikka kaksikielisyydessä on paljon samoja 
elementtejä kuin monikiel isyydessä, mo-
nikiclisyys on kuitenkin kornpleksisempaa 
kuin kaksikielisyys. Käsittelcn tässä tekstissä 
tilanteita, joissa on käytössä enemmän kuin 
kaksi kieltä. 

Tietoisten valintojen merkitys korostuu 

Suunimman peniaatepääröksen perheen kie-
lipolitiikasta vanhemmat tekevät usein jo 
ennen lapsen syntymää: mikii kieli tai rnitkä 
kielet ovat käytössä kotona. Monikielinen 
vanhempi joutuu pohtimaan, mitä kielire-
pertuaarinsa kielistä hän ryhtyy puhumaan 
lapselleen. Vai puhuuko hän vain yhtä kiel-
tä? Esimerkiksi syntymästään asti kaksikie-
lisen vanhemman voi olja vaikeampi puhua 
lapselle johdonmukaisesti yhtä tiettyä kieltä 
kuin yksikielisen. Usein vanhemmat joutuvat 
päättämään eksplisiittisesti myös yhteisestä 
kielestään. Näissä valinnoissa voi olla taus-
talla myös historiallisia syitä, kuten entisen 
siirtomaavallan painolasti. Eurooppalaisessa 
kontekstissa monikielisyys ja siihen liittyvät 
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kielivalinnat ovat monesti järjestelmällisiä 
ja niitä korostetaan usein, joskus jopa 
keinotekoisestikin, kun taas esimerkiksi 
Aasiassa tai Afrikassa monikielisyys on ikään 
kuin itsestäänselvyys. Näissä maanosis-
sa on maita, joissa puhutaan satoja eri kie-
liä. Tällaisissa maissa arjen kielipolitiikka 
on usein tiedostamatonta ja sitä lähestytään 
pragmaattisesti. Vaikka entisen emämaan 
kielen ja alkuperäiskielten välillä saattaa olla 
jännitteitä, tällaisista todella monikielisistä 
valtioista tulevat yksilöt suhtautuvat moni-
kielisyyteen usein hyvin luontevasti ja käy-
tänriöllisesti. 

Kielivalintoihin vaikuttavia tekijöitä on 
paljon, ja ne ovat 
monisyisiä. Merkit-
täviä ovat esimer- 

ikka kaksikieli- 	kiksi vanhempien 
sosioekonominen 

dessä on samoja 	ja kielellinen tausta. 
Ulkoisista tekijöistä 

menttejä kuin 	asuinmaan kielipo- 

nikieIisyydessa, litiikka, ympäristön 
reaRtiot ja KOUIU 

nikieIisyys on 	vaikuttavat eniten. 
Yksilötasolla vai- 

rnpleksisempaa 	kuttavat lasten ikä, 
lukumäärä 	ylei- 

n kaksikielisyys. 	nen kehitys, yksi- 
löllisyys ja luonne. 
Perheen jaksamista 

ja kielten tukemista puolestaan auttavat per-
heen käytössä olevat resurssit, kuten aika ja 
ulkopuolinen tuki, esimerkiksi isovanhem-
pien apu. 

Perheissä, joissa on päivittäisessä käytössä 
monta kieltä, myös arjen vuorovaikutustilan-
teisiin liittyy jatkuvaa kielivalintojen punta-
rointia. Jokainen perheenjäsen joutuu jollain 
tasolla, tiedostaen tai tiedostamattaan, teke-
mään ratkaisuja siitä, millä kielellä tai millä 
kielillä hän sanoo asiansa. Valintoihin liittyy 
monia kysymyksiä. Mitä kieltä kukakin pu- 

huu kenelle eri tilanteissa: äiti lapsille, isä lap-
sille, lapset isiille ja lapset äidille. Puhuvatko 
vanhemmat kaikille lapsille samaa kieltä yhtä 
paljon vai vaihteleeko tämä? Entä mitä kieliä 
aikuiset puhuvat keskenään? Entä kun kaikki 
ovat koolla yhtä aikaa? Entä kun on muita 
läsnä, kuten vieraita? Kuka tulkkaa kenenkin 
puhetta kenelle vai tulkataanko ollenkaan? 
Jääkö vai jätetäänkö joku keskustelun ulko-
puolelle? 

Monikielisten perheiden kielet sekä kieli-
rilanteet ovat herkkiä muutoksille. Tilanteet 
voivat vaihtua monta kertaa, mikä puoles-
taan vaikuttaa kieliasetelmjjn. Kansainväliset 
perheet ovat usein liikkuvaisia. On mahdol-
lista, että ympäristön kieli vaihtuu kokonaan 
uuteen maahan muuttamisen takia monesti-
km. Välillä yksi perheen kolmesta kielestä 
saattaa saada enemmän tilaa kuin muut esi-
merkiksi isovanhempien vierailun yhteydes-
sä. Tämä kaikki vaikuttaa lapsen kieliin. Kol-
mikielisyydessä kielet ovat kuin liikkeessä, 
ja vain harvoin ne ovat täysin tasapainossa. 
Luonnollisesti koulun kielen tai kaksikielises-
sä koulussa kielten on syytä olla vahvoja. Yksi 
vahva kieli tukee muita, jotka puolestaan 
vahvistuvat myös, jos niitä tuetaan. 

Tärkeintij luonteva vuorovaikutus 

Monikielisissä perheissä tärkeintä on vuoro-
vaikutuksen luontevuus ja toimiminen, eivät 
pakonomaiset kielisäänriöt ja niiden orjalli-
nen noudattaminen. Koska tilanteet muuttu-
yat, kasvattajienkin on oltava joustavia. Sii-
nä vaiheessa, kun lapsen kielet eivät ole vielä 
eriytyneet, on kuitenkin syytä olla mahdolli-
simman johdonmukainen kielikäytänteiden 
noudattamisessa. Myöhemmin, kun kielet 
ovat vakiintuneet, voi joustaa eriemmän. 

Kolmikielisyyttä ei tunneta kovinkaan hy-
vin, ja siihen liittyy ennakkoluuloja. Kunkin 
neuvojan, kasvattajan ja opettajan on syytä 
olla tietomnen omista ennakkoluuloistaan ja 
siitä, välittääkö niitä mahdollisesti eteenpäin. 
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Monet kielivalintoja pohtivat vanhemmat 
tarvitsevat rohkaisua ja tukea valinnoilleen ja 
lapset arvostusta kielilleen. Tällöin jokaisen 
olisi mietittävä tarkkaan, mitä ohjeita antaa 
ja mitä kieliä itse arvostaa. Monikielisyysti-
lanteissa koulun tai piiväkodin ja kodin yh-
teistyön merkitys korostuu: koulussa ja päi-
väkodissa on syytä olla valveutuneita ja tie-
toisia siitä, että kolmen kielen yhdistelmä on 
täysin mahdollinen. Kotona pitäisi myös olla 
riittävästi kiinnostusta ohjata lasta, varsinkin 
vähemmistökieliss?i, koska kielellinen kasva-
tus ej voi olla yksinomaan koulun tehtävä. 

Kielellisessä kehityksessä yksilölliset erot 
ovat suuria, mikä on syytä ottaa huomioon. 
Se myös kasvattaa neuvonantajan vastuuta ja 
aiheuttaa haasteita, sillä yleispätevien neuvo-
jen antaminen ej ole useinkaari mahdollista. 
Perheiden tilanteet ovat aina erilaisia ja lapset 
yksilöitä, mikä vaikeuttaa neuvomista. On 
kuitenkin monia tilanteita ja tahoja, joiden 
yhteydessä keskustellaan monikielisen per-
heen kielivalinnoista. Yleisimpiä näistä ovat 
Suomessa neuvola säännöllisine terveystar-
kastuksineen, päiväkoti, esikoulu ja koulu 
lääkärintarkastuksineen ja muut mahdolli-
set lääkärissäkäynnit. Kasvatusalan ammat-
tilaisten on hyvä ottaa huomioon se, kuinka 
herkistä asioista on kyse, kun perheitä neu-
votaan kielivalinnoissa. Kielikysymyksiin lut-
tyy usein hyvinkin vahvoja tunteita. Tällaisia 
ovat esimerkiksi omiin lapsuusmuistoihin 
liittyvät tuntemukset, jotka vahvistuvat 
oman vanhemmuuden myötä. 

"Olenpolyglotte" - monikielisen ornat 
rakkaat kielet 

Monikielisen yksilön suhtautuminen omiin 
kieliinsä on mielenkiintoinen tarkastelukoh-
de. Ovatko kaikki kielet tasa-arvoisessa ase-
massa? Vai suosiiko yksilö tiettyä kieltä tai 
tiettyjä kieliä? Jos suosii, miksi? Johtuuko se 
kyseisen kielen hallitsemisesta, kieleen liitty-
vistä tuntemuksista, sen käytöstä vai ulko- 

puolisista asenteista? Syntyykö vahvimpaan 
kieleen myös vahvin tunneside? Voivatko 
ulkopuoliset asenteet vaikuttaa siihen suhtee-
seen? Entä ios ulkomaailma ci arvosta kotona 
puhuttuja kieliä? Kaverien vaikutus lapseen 
on suuri sen jälkeen, kun lapsi on kasvanut 
hoivavaiheesta. Entä ios kaverit eivät arvosta 
jotain lapsen kiel istä? 

Monikielisyystilanteissa kielellisen iden-
titeetin muodostumisen ja sen tukemisen 
merkitys vahvistuu. Kolmen kielen vaikutus-
piirissä kasvavan 
lapsen tietoisuus 
kielistään saattaa 
kehittyä vahvaksi, 	Yksi vahva kieli tuk 
kun lapsi joutuu 
jatkuvasti tarkkai- 	muita, jotka puoles 
lemaan, kuka pu- 
huu mitäkin kiel- 	vahvistuvat myos,J 

tä. Kun lapsi var- 	niitä tuetaan. 
haislapsuudestaan 
asti tottuu monien 
kielien läsnäoloon, 
hänestä tulee joustava kielenkäyttäjä. Mo-
nikielinen vuorovaikutus muodostuu luon-
nolliseksi osaksi elämää ja yksilön identiteet-
nä. Tällaisia toimijoita tarvitaan yhä enem-
män kansainvälisissä työyhteisöissä. 

Monikielisyyskontekstissa peninteinen kä-
sitys yhdestä "puhtaasta" äidinkielestä on en-
tyisen haasteellinen. Peninteisen yksikielisyys-
näkökulman kannalta äidinkielen käsite on 
ongelmaton, mutta kun omaksumisproses-
sån luittyy useampia kieliä, siitä tulee moni-
mutkaisempi. Esimerkiksi syntymästään asti 
kolmen kielen vaikutuspiirissä kasvaneella on 
kolme ensikieltä. Monikielisyystutkimukses-
sa monet tutkijat ovatkin kyseenalaistaneet 
äidinkielen käsitteen ja puhuvat jaetusta äi-
dinkielisyydestä, jossa voi hallinnan lisäksi 
pitää "mittanina" samastumista kieleen tai 
kielen asiantuntijuutta. Mielestäni tämä sa-
mastumis- ja asiantuntijuusnäkökulma on 
hedelmällinen. Se antaa monikielisille ikään 

taan 
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kuin oikeutuksen toimia kulloinkin valitse-
mallaan kielellä. 

Arvon kielemmekin ansaitsevat 

Mitä nuorempana Iuontevaan monen kielen 
käyttöön jokapäiväisessä elämässä totutaan, 
sitä helpompaa ja luonnollisempaa se on. 
Tämä olisi tärkeää muistaa kielenomaksumj-
sen tukemista ja kielenopetusta suunnitelta-
essa. Kielenomaksumisen kokonaisvaltaisuu-
teen liittyy myös se näkemys, että jokainen 
lapsen kanssa tekemisissä oleva on kielenopet-
taja. Koulussa jokaisella opettajalla on halu-
tessaan mahdollisuus vaikuttaa oppilaiden 
kielitietoisuuteen ja kansainvälisyyskasva-
tukseen. Opetuksessa voitaisiinkin nykyistä 
paljon enemmän hyödyntää sitä kulttuurista 
ja kielellistä kirjoa, jollainen löytyy mones-
ta koululuokasta. Liian usein se kuitenkin 
unohdetaan ja katsotaan turhan kauas. Ko-
tikansainvälisyys on suuri ja potentiaalinen 
voimavara, jota ej kuitenkaan käytännössä 
arvosteta tarpeeksi. 

Monikielisyydestä ja kielistä keskuste!-
taessa olisi syytä tiedostaa arvojen vaikutus. 
Usein tietyt suuret kielet nähdään arvokkai-
na prestiisikielinä, kun taas pienemmät kielet 
koetaan vähemmän arvokkaiksi ja usein jopa 
ongelmallisiksi. Ylipiiiinsä uudet kielitilan-
teet tulisi nähdä pikemmin mahdollisuuk-
sina kuin ongelmina tai uhkina. Luonnol-
lisesti on syytä myös tiedostaa, että tilantei-
siin Iiittyy paljon haasteita ja vaikeuksiakin. 
Kielenomaksumjnen ej ole automaattinen  

eikä suoraviivainen kertatapahtuma, vaan 
muuttuva, sykleittäin etenevä prosessi. Op-
piminen jatkuu ihmisen koko elämän ajan. 
Varsinkin varhaisvaiheessa tarvitaan paljon 
tukea ja ponnisteluja, ja myös kielien ylIä-
pitoon on kiinnjtettävä runsaasti huomiota. 
Monen kielen vaikutuspiirissä kasvaminen 
on parhaimmillaan hyvin palkitsevaa ja antaa 
ihmiselle mahdollisuuden päästä osalliseksi 
kielten ja kulttuurien monimuotoisuudesta. 
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KIELIKOULUTUSTA 

Marianne laaksonen 

Suomenkielinen viranomaisviestintä 

Suomessa ja Ruotsissa 
Havaintoja hyvän virkakielen kurssilta 

K
y tetäänkö suomea samalla tapaa Suo-

men ja Ruotsin viranomaisten teksteis-
ä Miten ympäröivä kulttuuri vaikuttaa 

kieleen? Muun muassa tällaiset kysymykset 
nousivat esiin, kun suomen kielen hallinto-
alueen kuntien cdustajat kutsuivat Kotimais-
ten kielten keskuksesta virkakielenhuolta-
jan pitämään hyvän virkakielen koulutusta. 
Norrköpingissä viime vuoden toukokuussa 
pidetyssä koulutuksessa suomalaista käsitystii 
ja ohjeistusta hyvästä virkakielestä peilattiin 

ruotsinsuomalaisten viranomaisten käyttä-
mään kieleen ja sitä ympäröivään ja siihen 
vaikuttavaan ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen 
kulttuuriin. Koulutuksen aikana kielenkäyt-
tökulttuurien eroavaisuuksista käytiin mo-
nia, kielipoliittisestikin mielenkiintoisia kes-
kusteluja. 

Hyvän virkakielen käyttöön ohjaa laki 

Niin Suomessa kuin Ruotsissakin laki vd- 

voittaa viranomaisia käyttämään hyvää kieltä 
julkisessa toiminnassaan. Suomen hallinto-
lain 9. pykälässä asia on muotoiltu näin: "Vi-
ranomaisen onkäytettävä asiallista, selkeää 

ja ymmärrettävää kieltä." Ruotsin kielilaissa 
sama asia ilmaistaan suomeksi käännettynä 
näin: "Julkisen toiminnan kielen tulee olla 
huoliteltua, yksinkertaista ja ymmärrettäv/ll." 

Suomalaisessa virkakielenhuollossa asialli-
suuden (vrt. huoliteltu), selkeyden (vrt. yk-
sinkertainen) ja ymmärrettävyyden on usein 
tulkittu edustavan kielen erilaisia mutta 
toisiinsa liittyviä ulottuvuuksia. Ulla Tiili-
lä on avannut käsitteitä siten, että asialli-
suudella tarkoitetaan viestinnän sävyä, sitä, 
että vastaanottaja otetaan huomioon ja että 
hänelle viestitään kohteliaasti. Silloin tar-
kastellaan valittua kielen muotoa (esim. pu-
hekielisyys, virkakielisyys) ja kertomisen ta-
paa, käytettäviä ilmauksia sekä esimerkiksi 
puhuttelua eli vastaanottajaan viittaamista. 
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Selkeydellä tarkoitetaan hahmotettavuutta eli 
esimerkiksi sitä, että teksti ja sen osat hah-
mottuvat helposti ja että tekstin keskeiset 
asiat !öytyvät vaivatta. Kielen tasolla selkeys 
ilmenee lauserakenteissa, sanajärjestykses-
sä sekä tekstin ulkoasussa ja jäsennyksessä. 
Ymmärrettävyydellä viitataan tekstin näkö-
kulmaan ja sen luomaan maailmankuvaan. 
Tekstin ymmärrettävyydessä tärkeä rooli on 
tietenkin sanastolla ja erikoisrermeillä sekä 
oikeakielisyydellä. 

Asiallisuuden tulkinta on myös kulttuuri-
kysymys 

Koulutus rakentui laeissa mainittujen ad-
jektiivien asia/linen, selkeä ja ymmärrettävå 
ympärille. Nelituntisen koulutuksen aikana 

suomen ja ruotsin- 
suomen kielellisiin 

ja kulttuurisiin eroavaisuuksiin. Esimerkiksi 
Suomessa kirjoitetussa yleis- ja virkakielessä 
puhekielisyyden vuoksi kartettavat persoo-
napronominit ovat ruotsin kielen vaikutuk-
sesta ruotsinsuomalajsjssa viranomaisteks-
teissä hyvin yleisiä: "Otamme - - vastaan mie-
lipiteesi meidän työstä, meidän toiminnoista 
ja meidän kotisivusta." Suomessa sama lause 
muotoiltajsiin mieluummin omistusliittejn: 
"Otamme - - vastaan mielipiteesi työstäm-
me, toiminnoistamme ja kotisivustamme." 
Samoin eroa on siinä, mitkä ilmaukset ja 
fraasit tulkitaan sävyltään neutraaleiksi ja  

mitkä vörittyneiksi. Esimerkiksi otsikossa 
"Tukea päihteiden väärinkäyttäjien lapsille" 
termi" päihteiden väärinkäyttäjä" kuulostaa 
suomalaisesta suorapuheiselta ja jopa syyl-
listävältä, koska Suomessa käytetään henki-
lön sairautta korostavaa "päihderiippuvai-
nen"-termiä. Ruotsinsuomalaisessa yhteydes-
sään tulkjttuna suomalaisen näkökulmasta 
värittynyt termi ej kuitenkaan välttämättä 
ole sävyltään ongelmallinen, vaan ruotsin-
suomalaisen korvaan termi voi kuulostaa täy-
sin neutraalilta. Aiheesta keskusteitjin koulu-
tuksessa, ja olisikin mielenkiintojsta selvittää, 
miten ruotsinsuomalajset kielenkäyttäjät tul-
kitsevat termien sävyä ja merk.itystä eri yhte-
yksissä. Kiinnostavaa olisi myös tietää, miten 
he suhtautuvat suomenkieljsen tekstin seassa 
käytettäviin ruotsinkjeljsjin ilmauksiin. 

Sinuttelusta ja teitittelystä 

Sinuttelu ja teitittely ovat olleet paljon esillä 
Suomessa viime vuosina. Sinuttelulla tarkoi-
tetaan puhuttelumuotoa, jossa käytetään yk-
sikön 2. persoonan pronominia sinä tai sitä 
vastaavia rakenteita eli persoonapäätettä -t 
(0/et kirjoittanut) tai omistusliitettä -si (kir-
jettäsi). Teitittely taas tarkoittaa puhuttelu-
muotoa, jossa käytetään monikon 2. persoo-
nan pronominia te tai sitä vastaavia taken-
teita eli persoonapäätettä -tte (olette kirjoit-
ta) tai omistusljjtettä -nne (kirjettänne). 
Ruotsissa sinuttelu on yleinen käytäntö kai-
kissa yhteyksissä ja teitittely on harvinais-
ta. Suomessa sinuttelu on yleistynyt viran-
omaisviestinnässä nopeasti vasta 2000-lu-
vun alusta. Esimerkiksi Kansaneläkelaitos 
eli Kela ja Verohallinto ovat päättäneet si-
nutella asiakkaita ainakin osassa viestin-
täänsä. Kelan päätöStä (2011) alkaa sinutella 
asiakkaita kirjeissä ja päätöksissä pidettiin 
isona uutisena, ja se poiki myös valituk-
sen eduskunnan oikeusasiamjehelle  vuon-
na 2014. Apulaisoikeusasiamies totesi vas-
tauksessaan, ettei sinuttelu ole vastoin lakia. 

keskustelimme vir- 
kakielen eri tasojen 
ilmiöistä, kuten sa- 

Niin Suomessa kuin nastosta ja lausera- 
kenteesta sekä teks- 

Ruotsissakin laki velvoit- tin koostamisestaja 
jäsentämistä. Huo- 

taa viranomaisia käyttä- masin, että monet, 

mään hyvää kieltäjulki- 
erityisesti 	asialli- 
suuden 	eli 	tekstin 

sessa toiminnassaan. sävyn 	yksityiskoh- 
dat ovat sidoksissa 
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Koska sinuttelu ja teitittely ovat suoma1ai 
sessa virkakie!essä edelleen tärkeitä s.vyä il-
maisevia puhuttelun keinoja, otin ne esiin 
myös koulutuksessa. Ruotsinsuomalaisen vi-
ranomaisviestinnän niikökulmasta sinuttelun 
ja teitittelyn käyttö ja muotojen merkitysero 
eivät kuitenkaan ole olennaisia, koska Ruot-
sin kielen ja kulttuurin mallin mukaan vies-
tinnässä käytetään vain sinuttelua. Teitittely 
koetaan pääasiassa etäännyttäväksi ja epäkoh-
teliaaksi, kun taas suomalaisessa viranomais-
viestinnässä liiallisen sinuttelun on todettu 
tuottavan joskus myös affektiivisia, velvoitta-
via ja moralisoivia merkityksiä. 

Ongelmallisimpia ovat sanat ja termit 

Koulutuksen osallistujia puhuttivat erityi-
sesti suomenkieliset termit. Kun toimitaan 
ruotsinkielisessä ympäristössä, viranomais-
ten käyttämät erikoisalojen termit tule-
yat ensin tutuiksi tietenkin ruotsin kielellä. 
Vasta sitten täytyy alkaa pohtia niille suo-
menkielisiä vastineita. Ristiriitaiseksi tilan-
teen tekee se, että myös viranomaistekstien 
lukijoille ruotsinkielinen termi voi joko 
olla entuudestaan tuttu tai sen merkitys voi 
avautua suomenkielistä vastinetta parem-
min. Ruotsinkielinen termi mainitaan joka 
tapauksessa usein teksteissä sulkeissa suo-
menkielisen käännösvastineen selityksenä. 
Termistön kääntäminen on erittäin tärkeää 
ruotsinsuomen elinvoimaisuuden ja moni-
puolisuuden säilyttämiseksi ja uuden sanas-
ton luomiseksi. Apua ei välttämättä ole Suo-
messa käytettävistä termeistä, koska ne eivät 
aina sellaisenaan sovi ruotsinkieliseen kult-
tuuriympäristöön. Suomen kielessä ei myös-
kään ole vastineita kaikille Ruotsin yhteis-
kunnassa tarvittaville erikoistermeille. Tästä 
syystä paras apu termien kääntämiseen ruot-
sista ruotsinsuomeksi on saatavilla Ruotsin 
Kielineuvostosta, joka on jo laatinut monia 
eri alojen sanastoja ja rieuvoo Ruotsin suo-
menkielisiä viranomaisia sanaston ja muun- 

kin kielenkäytön pulmissa. Toki me Koti-
maisten kielten keskuksessakin neuvomme 
parhaamme mukaan. 

Viranomaisviestintää omalla äänellä? 

Hyvään virkakieleen panostaminen hyö-
dyttää viranomaisia monella tavalla. Viime 
vuonna Suomessa julkaistun Hyvän virka- 
kielen 	toiminta- 
ohjelman (2014) 

mukaan asiallinen, 
selkeä ja ymmär- 	On kielipoliittisestija 
rettävä kielenkäyt- 
tö muun muassa 	yhteisöllisesti erittäin 
säästää aikaa ja vai- 

tarkeaa, että viranomai- vaa, tenostaa viran- 
omaistyötä ja vah- 	set kirjoittavat tekstejä 
vistaa asiakkaiden 
oikeusturvaa. 	 ja tiedottavat suomeksi. 

Katja Walle- 
niuksen 	(2012) 

suomen kielen hallintoalueiden kuntien 
verkkosivuja tarkastelevasta tutkimuksesta 
on luettavissa, että hyvä kielenkäyttö edes-
auttaa tekstien ymmärtämistä, luo kunnasta 
ja sen palveluista kiinnostavan kuvan ja hou-
kuttelee kuntalaiset kunnan suomenkielisil-
le verkkosivuille. Kyseisessä tutkimuksessa 
painoarvoa pannaan varsin paljon suomen 
kielen mukaiselle oikeakielisyydelle, mut-
ta siinä ei juuri oteta huomioon sitä, että 
tekstit on kirjoitettu ja niitä luetaan Ruot-
sissa ja ruotsinsuomalaisessa ympäristössä. 
Suomalaisessa virkakielenhuollossa on tuotu 
esiin ja korostettu sitä, että tekstin hyvyys ei 
tarkoita pelkästään oikeakielisyyttä: yleiskie-
len normien mukaan kirjoitettu ei välttämät-
tä ole selkeästi tai asiallisesti kirjoitettu. Hy-
vän tekstin kirjoittaja ottaa huomioon sen, 
kenelle, missä ja miten kieltä käyttää. Tästä nä-
kökulmasta Ruotsin suomenkielisessä viran-
omaisviestinnässä esimerkiksi tekstin ymmär-
rettävyys voi synryä sellaisistakin kielellisistä 
ratkaisuista, jotka eivät olisi Suomen suomen- 
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kielisessä viranomaisteksrissä onnistuneita. 
Ruotsin suomenkielisellä viranomaisvies-
tinnällä on symbolisestikin merkittävä rooli 
ruotsinsuomalaisessa kulttuurissa. On kieli-
poliittisesti ja yhteisöllisesti erittäin tärkeää, 
että viranomaiset kirjoittavat tekstejä ja tie-
dottavat suomeksi. Kielen säilymisen ja ke-
hittymisen sekä viestin ymmärrettävyyden-
idn kannalta on hyvä pyrkiä teksteissä oikea-
kielisyyteen. Mutta kuten monet koulutuk-
sen osallistujat toivat esiin, erityisen tärkeää 
on kannustaa ja motivoida eritasoisia kirjoit-
tajia kirjoittamaan ja jatkamaan kirjoittamis-
taan suomeksi. 0s 

Kirjoittaja työskentelee virkakielenhuoltajana 
ja kie/ipolitiikan  koordinaattorina Kotimais-
ten kielten keskuksessa. 
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KIEL 1 KO U LUT U STA 

Paula Ehrnebo 

Kielenelvytystä kunnissa 

O
len viiden viime vuoden aikana pitänyt 
erimuotoisia suomen kielen elvytys-
kursseja monissa suomen kielen hallin-

toalueesecn kuuluvissa kunnissa eri puolil-
la Ruotsia. Kursseja on mukautettu pitkiilti 
osanottajien ja järjestäjien toiveiden mukaan, 
joten ne ovat olleet keskenään aika erilaisia. 
Selostan seuraavassa kokemuksiani kursseis-
ta. 

Miksi kursseja järjestetään 

Monet suomen kielen hallintoalueeseen 
kuuluvat kunnat ovat ottaneet kansallisista 
vähemmistöistä ja vähemmistökielistä 
annetun lain velvoitteet vakavasti ja 
haluavat palvella asukkaita myös suomeksi. 
Siksi ne ovat kartoittaneet suomea osaavat 
työntekijänsä. Kartoituksen yhteydessä on 
usein myös pyydetty vastaajia arvioimaan, 
kuinka hyvin he mielestään osaavat suomea, 
ja kysytty, katsovatko he tarvitsevansa 
lisäopetusta. Vastaukset vaihtelevat hyvin 
paljon. Arvioinneista voi tehdä jonkin 
verran johtopäätöksiä, mutta usein 
kielitaidon arvellaan olevan huonompi 
kuin se todellisuudessa on. Tavallisinta  

on kuitenkin ollut, että työntekijät 
ilmoittavat osaavansa sujuvasti tavallista 
puhekieltä mutta haluavansa oppia lisää 
suomenkielistä ammattisanastoa. Tämä on 
luonnollista, koska useimmat ovat saaneet 
ammattikoulutuksensa Ruotsissa. Monet 
kunnat ovat kartoituksen tehtyään päättäneet 
järjestää halukkaille suomenopetusta 

Kurssien päätarkoitus on tietenkin 
ollut parantaa työntekijöiden kielellistä 
valmiutta, mutta myös antaa kurssilaisille 
itsevarmuutta ja lisätä heidän uskoaan orniin 
kykyihinsä, niin että he rohkenevat käyttää 
suomea kaikissa työtilanteissa ja kaikkien 
suomenkielisten kanssa. Tämä on yhtä 
tärkeää kuin itse kielitaidon parantaminen. 

Kurssien osanottajat 

Eniten kursseja on tarjottu vanhustenhuollon 
työntekijöille. Muutamat kunnat ovat järjes-
täneet kursseja myös esikoulussa työskentele-
ville ja eri hallinnonalojen henkilökunnalle. 
Suurissa kunnissa on ollut mahdollista jakaa 
kurssilaiset omiksi ryhmiksi työtehtävicn 
mukaan, pienissä openus on järjestetty yhtei-
sissä ryhmissä. Omien ryhmien muodosta- 
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minen on tietenkin paras ratkaisu sekä kurs-
silaisten että kurssin vetäjän kannalta, mutta 
toisaalta eri tehtäviä hoitavien mukanaolo sa-
massa ryhmässä monipuolistaa sisältöä. Kaik-
kien kunnan työntekijöiden on hyvä oppia 
työasioita - ja sanastoa - toisiltaan. 

Mahdo!lisuudesta osallistua kurssiin on 
tiedorettu kuntien sisäisil!ä ilmoituksilla 
ja viesreillä ja samalla on pyydetry 
esittämään toivomuksia siitä, mitä kurssilla 
halutaan käsiteltävän. Kurssille pääsyn 
ainoana edellyryksenä on ollut suomen 
ymmärräminen, koska lähtökohrana on 
ollut, että opetuskielenä käyrerään suomea. 
Suullista taitoa ej kuitenkaan ole vaadittu. 
Kurssille ovat saaneet tulla kaikki halukkaat 
kaikissa niissä kunnissa, joista minulla on 
kokemusta. 

Useimpien kielitaito on ollut niin hyvä, 
että he ovat pystyneet vaivatta vastaamaan 
suomeksi, vain harvoin on käytetty apuna 
ruotsia. Olen pitänyt rärkeänä, että jokainen 
uskaltaa puhua suomea. Puhuminenhan 
on ainoa tapa kehittää suullista kielitaitoa 
ja pieni harjoittelu on usein riittänyr, eikä 
kukaan ole millään kurssilla ollut puhumatta 
suomea. 

Miten käytännössä 

Kurssit ovat käsirtäneet suunnilleen kymme-
nen tuntia, ne ovat siis olleet varsin lyhyitä. 
Minusta rämä on oikeastaan hyvä ratkaisu, 
koska työntekijöiden on usein vaikea olla 
pitkiä aikoja poissa työpaikakaan, sijaisten 
hankkiminen on vaikeaa ja myös kallista. 
Tällaisen peruskurssin jälkeen voidaan järjes-
rää jatkokursseja, jotka suunnitellaan täysin 
osanottajien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Niitäkin on järjestetty muutamia kertoja en 
paikkakunnilla. 

Kymmenen tunnin kurssin voi järjesrää 
2-3 tunnin jaksoissa, siis viirenä tai kolmena 
tapaamiskertana. Tällaisia kurssikertoja 
voi olla esimenkiksi joka roinen viikko. 

Tällä tavoin kurssipäivär on mahdollista 
varata työaikoja suunniteltaessa eikä kurssi 
myöskään veny liian pitkäksi. 

Joissakin kunnissa taas on järjesterty 
kokonaisia opinropäiviä. Tällöin oppitunrien 
määrä jää jonkin verran pienemmäksi, koska 
yhteen päivään ej voi sisällyttää kymmentä 
oppituntia. Opintopäivän järjesrämisessä 
on se hyvä puoli, että kurssilaisilla on aikaa 
puhua keskenään - ja käyttää siis suomea 
- myös taukojen aikana. He oppivat 
tuntemaan toisiaan paremmin, mistä saattaa 
myöhemmin olla hyötyä työssä. 

Opintopäivät 	voi 	pitää 	myös 
kurssikeskuksessa, jossa ollaan nom 
puolitoista vuorokautta. Tällainen kurssi on 
hyvin intensiivinen ja edellyttää monipuolista 
ohjelmaa ja vaatii myös voimia sekä vetäjälrä 
että kurssilaisilta. Moni vanhustenhuollossa 
ryöskenrelevä ej ennätä tavall isen työpäivänsä 
aikana juuni istua ja siksi kurssilla on 
muistettava pitää niirtävän paljon taukoja. 
Koska yhdessäolo on tiivistä, kurssilla syntyy 
parhaassa tapauksessa hyvä yhteishenki, mikä 
on hyödyksi ryhmälle. 

Lähtökohdat 

Jokaisessa ryhmässä on aina otettava huo-
mioon kurssilaisten tausta, ja se on ollut hy-
vin vaihteleva. Osa on muuttanut Ruotsiin 
aikuisena, osa lapsena ja osa on syntynyt 
Ruotsissa. Toiset olivat siis käyneet koulun-
sa Suomessa, roiser joko koko koulun tai 
muutaman vuoden Ruotsissa. Jotkut olivat 
saaneet suomenkielistä opetusta, toiset ko-
nikielenopetusta, jotkut vain ruotsinkielistä 
opetusta. Usein joukossa on myös ollut suo-
menruotsalaisia. Yhreistä kaikille on kuiten-
kin ollut kiinnostus ja innokkuus. 

Mitäou käsitelty 

Olen pyrkinyt pitämään kurssien sisällön 
pääpainon siinä, mitä kurssilaiser ovat halun-
neer käsiteltävän. Toivomuksia ej kuirenkaan 

14 KELIVESTI 1.2015 



ole aina ollut kovinkaan paljon. Silloin olen 
keskustellut kurssin tilaajan kanssa ja ehdot-
tanut ohjelmaa aikaisempien kurssien poh-
jalta. 

Työssä käytettävä terminologia on ollut 
keskeisellä sijalla. Niinpä vanhustenhuollossa 
työskentelevien kanssa on kerrattu 
anatomisia nimityksiä, tavallisia sairauksia, 
erilaisia oireita, yleisiä tutkimusmenetelmiä 
ym. Lisäksi on keskusteltu suomen kielen 
viimeaikaisesta kehityksestä ja uudissanoista. 
Myös ruotsinsuomeen ja sen huoltoon 
on kiinnitetty,  huomiota. Keskusteltaessa 
on samalla harjoiteltu suomen suullista 
käyttöä, hoidossa esiintyviä fraaseja ja 
ilmauksia. Parilla kurssilla on opiskelijoiden 
toivornuksesta tehty myös pieniä kirjallisia 
harjoituksia. 

Olen myös ensimmäisestä kurssikerrasta 
lährien kehottanut kurssilaisia lukemaan 
jatkuvasti suomenkielisiä tekstejä. 

Kannattaa 

Kursseja järjestäneet kunnat täyttävät myös 
kielilain määräyksen, jonka mukaan yhteis-
kunta on velvollinen edistämään kansallisten 
vähemmistökielten säilymistä ja kehittymis-
tä. Mikä olisi parempaa edistämistä kuin hy-
vän kielen käyttö ja hyvän esikuvan antarni-
nen! 

Kurssien pääryttyä kaikki ovat olleet 
yhtä mieltä siitä, että lyhyenkin kurssin 
järjestäminen kannattaa. Kurssille pääse-
minen on myös eräänlainen osoitus 
työnantajan arvostuksesta ja kannustuksesta. 
Koska kieli samoin kuin hoitomenetelmätkin 
kehittyvät kaiken aikaa, kursseja olisi 
järjestettävä säännöllisesti. Ou 

Kirjoittaja on toiminut Ruotsinsuornalaisen 
kielilautakunnan johtajana ja Kielineuvoston 
varajohtajana. 

Kielineuvoston päivä -konferenssin teemana sisällyttävä kieli 
Aika: keskiviikko 6.5.2015 

Paikka: Fazer Restaurang & Konferens, Fleminggatan 18, Tukholma 

Kielineuvoston päivä eli Språkrådsdagen on Kielineuvoston ruotsinkielinen 
konferenssi. Esitelmien lisäksi konferenssissa jaetaan kolme kielipalkintoa, 
muun muassa Vähemmistökielipalkinto,jonka luovuttaa kulttuuriministeri 
Alice Bah Kuhnke. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/evenemang/  
sprakradsdagen/sprakradsdagen-2015.html 
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K Ä ÄN TÄ MIS ES TÄ 

Petri Lauerma 

Kansliakollegion suomentajat 

Ruotsin vaHan alkana 

S
uomessa voimassa olleita Ruotsin val-
takunnan lakeja alettiin suomentaa 
jo I500-iuvun lopulta lähtieri, mutta 

maallisista laeista ej saatu 1600-luvullakaan 
painettuina julki kuin yksittäisiä säädök-
siä. Isonvihan päättäneen Uudenkaupungin 
rauhan (1721) jälkeen tärkeimpien asetuk-
sien suomenkielinen julkaiseminen siirtyi 
Tukholmaan. Tilapäisvoimin suomennetut 
asetukset jäivät kieliasultaan kujtenkjn niin 
epäselviksi, että asiakirjojen toimitusvirasto-
na toimivan ja hall intoas jo jta hoitavan kans-
liakollegion yhteyteen perustettiin erityinen 
suomen kielen kääntäjän virka vuonna 1735. 
Katsaukseni pohjautuu suomalaisen lakikie-
len historiasta yleisesityksen kjrjoittaneen Pa-
julan (1960) työhön, jota olen täydentänyt 
ja tarkistellut Juvan (1946), Rapolan (1927, 
1965) ja Jussilan (1998) pohjalta sekä omilla 
havajnnoillani. Varhajsjsta lainsuomennok-
sjsta ks. myös Kuuttj (2010). 
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Kansliakollegion ensimmaiset suomenta-
jat ja heidän strategiansa 

Vjran ensimmäisellä haltijalla Johan Mat-
hesjuksella oli Pyhäjoella syntyneenä ja la-
kja Turussa ja Uppsalassa lukeneena tehtä-
viiän tarvittavat taidot, mutta hän sotkeutuj 
poliittisiin juonitteluihin ja päätyi vuonna 
1741 vankilaan. Hänen seuraajansa Kris-
ter Rosenmilller olj aatelismies ja ohitti sik-
si joukon ansioituneempia hakijoita, mutta 
huonon suomen kielen taitonsa vuoksj hän 
teetti vars inaiset työnsä toisilla ja joutui sik-
sj pitkien virkavapauksien jälkeen lopulta 
eroamaan vuonna 1750. Arvoitukseksi on 
jäänyt, kuinka hän aikoinaan selviytyi viran-
täyttöä varten järjestetystä käännöskokeesta. 
Vasta vjran kolmas haltija, Pöytyällä syn-
tynyt ja Turussa opiskellut hovioikeuden 
auskultantti Samuel Salin sai enemmän ai-
kaan säädöskielen kehittäjänä. Salin oli jo 
edeltäjänsä sijaisena toimiessaan suomen- 



Kuva: Daniel Grönjord 

tanut mm. vuoden 1720 hallitusmuodon ja 
vuoden 1723 valtiopäiväjärjestyksen, jotka 
julkaistiin 1740-luvul!a. Ajan ruotsalaisessa 
!akikielessä tavallisille latinalaisille ja ranska-
laisille lainasanoille oli kuitenkin vaikea kek-
siä sekä ymmärrettäviä etti riittäviin tarkkoja 
suomenkielisiä vastineita. Salin päätyi siksi 
se!ittämään suomenkiehiseen tekstiin jättä-
miään lainasanoja toisilla sanoilla tai lauseil-
la. Suomennoksiin tuli rämän takia sellaisia 
ilmauksia kuin in loco, eli siinä cu[u]sa ricos 
tapahtunut on ja Criminelli eli ricoxen asioi-
ta. Ruotsinkie!isiä sanoja Salin mukauttehi 
suomenkielisiksi joskus vain miriimaalisin 
muutoksin, kuten sotilasarvossa fdliygmesta-
ri (< fälttygm/istare). Varsinaisia uudissano-
ja Salin loi vain vähän. Useimmat Pajulan 
tählaisina pitämistä sanoista ovat olleet jo 
alemmin käytössä, mutta esimerkiksi sana 
valtakirja on Jussilankin mukaan vasta Sali-
nin kieleen tuoma. Vuoteen 1762 suomcnta-
jan virassa ollut Salin onnistui kijännöksis- 

sään vähittämään lakitekstin sisählöri riittävän 
tarkasti, mutta hänen toisiaan täydentäviä 
sanoja ja lauseita suosiva käännösstrategiansa 
teki suomennoksista kovin monisanaisia ja 
siksi paikoitehlen kömpelöitä. 

Seuraajien ortografiset uudistukset 

Vuonna 1759 ilmestyi laaja alun perin Sa-
muel Forseenin laatima, mutta Eerik Pa-
leenin korjailema ja toimittama vuo-
den 1734 lain suomennos. Tämä oli en-
simmäinen painettuna saatavihle tuhlut 
Ruotsin valtakunnan lain suomennos. 
Asetuksia ilmestyi kuitenkin jatkuvasti hisää, 
ja siksi viimein vuonna 1759 vakinaistetun 
kanshiakohlegion suomalaisen kielenkääntä-
jän työmäärii vain kasvoi. Ainoastaan viran 
paikkaus pysyi vaatimattomana, sihlä Salin 
onnistui korottamaan vain omaa henkilökoh-
taista paikkaansa. Hänen seuraajakseen 1762 
vahittu, Plootu-Mikoksi kutsutun Sysmän 
rikkaan kirkkoherran poika David Heintzius 
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. 	 vuila- 	 vassa isostajaosta 

ian lakeja alettiin 	
Pohjanmaalla an- 
netun asetuKsen 

ientaa jo 1500-IUVUn 	kohdassa: 
Erinomattain 

ta Iähtien. 	 on 	Directeurin 
weiwollisus sijnä 
wisusti koetella, 
ios Maanmitta-

ri on waarinottanut, mitä hänen on tullut, 
Scalan, Kedin, Compassin, Diagonalein ja 
Afskärningein, Figurein rijtamisen, uträk-
ningein, Chartae-Beskrifningein, Stationin ja 
Connexionin punctein, Graderingein, Tran-
sporteringein ja muun suhten, kuin tule työn 
pääl!e!uotettawaisuteen, ja Maanmittarille 
todistuxens sijtä jättä, joka Protocollaan sisäl-
leotetan. [As1766k-3a] 

Vaikka Heintziusta ci uudissanoista ole-
kaan kiite!ty, Pajula on huomannut hänen 
alkaneeri luopua vanhalle kirjasuome!!e 
ominaisesta k:n merkitsemisestä takavo-
kaalien ede!!ä c:llä, tosin vain suoma!aisissa 
sanoissa (edellisessä esimerkissä koetella ja 
kuin) eikä lainasanoissa. Heinziuksen kään-
nöksissä tällaista aletaan tavata hänen osin 
virkavapaalla viettämiistään vuodesta 1766 
alkaen. Varhaisin Rapolan mainitsema pai-
nettu esimerkkj tällaisesta k-merkinnästä 

viihtyi virassa siksi vain vuoteen 1768. Kään-
nösten kieliasu ej hänen aikanaan pahemmin 
kohentunut. Käännösprosessia saatiin tosin 
Juvan mukaan tuntuvasti nopeutettua, kun 
vahtimestari velvoitettiin tuomaan käännet-
tävä teksti suomentaja!!e heti sen tultua saa-
taville. Edeltäjiensä tavoin Heintzius saattoi 
kuitenkin jättää tekstiin runsaasti lainasano-
ja, vie1pä näiden merkitystä selityksillään 

availematta, joten 
paikoitellen ase-
tustekstien kään-
tyminen näyttää 

Suomessa voimassa 	jääneen puolitie- 
hen, kuten seuraa- 

olleit2 Di.Mc.n 

kunr 

suori 

Iopu 

on Gananderjn Porthanil!e samana vuonna 
kirjoittamasta onnittelurunosta. Jo eräässä 
aiemmin Turussa painetussa ja siten toisen 
laatimassa asetuksessa (As 1763d) on kuiten-
kin huomatakseni myös k:ta takavokaalien-
kin edellä, joten asetusten suomentajat olivat 
tässä suhteessa hetken kehityksen kärjessä. 
Vuonna 1768 Heintziuksen seuraajaksi kielen-
kääntäjäksi valittiin Lammilla syntynyt, Tu-
russa ja Uppsalassa opiskellut Abraham Lind. 
Varhaisimmissa hänen aikanaan suomenne-
tuissa asetusteksteissä ortografia on vielä van-
hoillaan, mutta Lind päätyi lopulta uudista-
maan ortografiaa edeltäjiään enemmän, sillä 
hän luopui myös ts-yhtymän tz-merkinnästä 
sittemmin vakiintuneen ts-merkinnän hyväk-
si vuodesta 1772 alkaen. Lind toi molemmat 
uudennokset myös vuonna 1774 kustanta-
maansa Millerin raamatunhistorian suomen-
nokseen. Rapola on arvellut kirjapamnojenkin 
voineen vaikuttaa töiden uuteen ortograf'i-
aan, mutta lopullisen vastauksen rähän hän 
on viitannut voivan löytyä kansliakollegion 
asiakirjoista (nämä ovat nykyisin Ruotsin 
valtionarkiston kokoelmissa Tukholmassa). 
Yhtä kaikki uusi ts-merkintä alkoi levitä, ke-
räämiään satuja Lindille lähettänyt Ganan-
derkin alkoi osin siirtyä tämän kannalle. 
Lind toimi virassaan lähes kuolemaansa asti 
vuonna 1785. Asetusten lauserakenteet jäivät 
hänenkin suomentamissaan töissä ruotsalai-
sen alkutekstin rakenteita mekaanisesti seu-
raileviksi. Uudissanoihin Pajula el ole kim-
nittänyt huomiota, mutta Jussilan kokoa-
massa aineistossa on vielä niin Lindin kuin 
hänen seuraajiensakin kausina julkaistuista 
asetusteksteistä löytyneitä ensiesiintymiä. 
Tällaisia ovat esim. sanat arpaseteli ja erimie-
lisyys. 

Ruotsin vallan ajan viimeiset viralliset 
kielenkääntäjät 

Vuonna 1785 kääntäjän virkaan nimitettiin 
kansliakollegiossa ylimääräisenä kanslistina 

18 KELIVIESTF 1.2015 



jo työskennellyt Henrik Gummer (alun perin 
Gummerus), joka oli syntynyt ja käynyt kou-
lunsa Turussa. Lindin tavoin Gummer toimi 
virassaan pitkään, aina kuolemaansa vuonna 
1803 saakka. Pajula on katsonut käännösten 
kielen pysyneen hiinen kaudehlaan yhtä vie-
rasvoittoisena kuin Lindin aikanakin ja vielä 
muuttuneen ortografialtaan horjuvammaksi. 
Yksityiskohtiin Pajula ci ole mennyt, mut-
ta Gummerin kaudella julkaistuissa asetuk-
sissa tavataan joskus tz-merkintääkin (esim. 
As. 1789c, paljon myöhemminkin esim. As 
1799a, AsI8o2a). tz-merkinnän palaaminen 
joihinkin Lindin kuoleman jälkeen julkais-
tuihin asetuksiin ei siis jää Rapolan esittämäl-
lä tavalla vain hetkelliseksi ilmiöksi. 

Vuonna 1804 kääntäjän virkaan nimitet-
tiin meritullin sihteeri Henrik Forshäll, joka 
oli syntynyt Lohjalla ja opiskellut lakia Tu-
russa. Pajulan (1960: 116) mukaan Forshällin 
kielenkäyttö oli suurin piirtein samalla tasol-
la kuin hänen lähimpieri edeltäjiensä. Näistä 
poiketen Forshäll ei kuitenkaan ennättänyt 
olla pitkään virassaan. Hänen kaudellaan 
Tukholmassa vuonna 18o8 painetussa van-
hojen ja uusien merkmntätapojen välillä hiu-
kan horjahtelevassa virallisessa tiedonannossa 
kerrotaan jo, "että Wenäjän Sotajoucko siinä 
zi p . edesmennäsä Helme Kuusa on wihol-
lisesti Suomen Maahan sisällelangennut, on 
ensisti Kuning:sen Maj:tin tjedoxi tullut Te-
legrafin kautta" (As 18o8f-Aia). Vuonna 18io  

kuollut Forshäll jäikin viimeiseksi Tukhol-
massa Ruotsin vallan aikana toimineeksi vi-
ralliseksi suomentajaksi, kun Suomesra vuon-
na 1809 tuli Venäjän keisarikunnan osa. 

Artikkeli on aiem min julkaistu aavistuksen 
suppeampana Kielikellossa 3/2013. Kirjoittaja 
työskentelee Kotimaisten kietten keskuksessa. 
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KÄÄNTÄM ISESTÄ 

Sofia Maimgård 

Uusi esite käännäspalvelujen 

hankinnasta 

K
äännöspalveluiden hankkirninen ja kor-
kean tason varmisraminen voi olla pul-
mallista. Miten pystyy esirnerkiksi arvi-

oirnaan toirnirerun käännöksen laadun, ios 
el hallitse kohdekieltä? Käännösala on sitä 
paitsi hiernan erikoinen, koska erittäin har-
voilla kilpailuttarnisen jiilkeen käytettävillä 
käännösfirmojjla on ornia, työsuhteessa ole-
via kääntäjiä, vaan ne käyttiivät tarvitessaan 
freelancekääntäjiä. Se rnerkitsee, että kaikilla 
käännöstoirnistoilla on periaatteessa mahdol-
lisuus käyttää kaikkien kääntäjien palveluja. 
Kuinka käännösfirrnojlle sitten pystytään 
näin ollen esittärnään vaatirnuksja siitä, että 
ne eivät puitesopirnuksen saatuaan vain käytä 
rnarkkinoiden kaikkein halvimpia kääntäj iä? 
Miten voidaan varrnistaa, että käännösfjr-
malla todella on käytössään ne voirnavarat, 
jorka se on ilmoittanut? 
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Ruotsin 	asiatekstinkääntäjien 	yhdis- 
rys (Sveriges facköversättarförening, SF0), 
Ruotsin suurin asiatekstinkääntäjien  ja 
käännösyritysten järjestö, ja Språkföretagen, 
tulkkaus- ja käännöstoirnistojen verrattain 
uusi toirnialayhdistys, ovat yhteistuurnin 
julkaisseet uuden esitteen Att upp handla 
översättningstjtnster (Käännöspalvelujen han-
kinta). 

Esitteessään toirnialayhdistykset haluavat 
antaa kilpailuttajille ja muille käännösten os-
tajille tietoja siirä, millainen käännösala on 
ja millaisia vaatirnuksia käännöspalveluille  
on kohtuullista ja olennaista esittää. Esit-
teessä korostetaan myös, että viranomajsen 
on tärkeä kartoittaa ornat tarpeensa ennen 
kilpailuttarnisen käynnistärnisrä. Sen, jo!-
la on käännärettäyänään suuria rnäärijj mo-
nelle eri kielelle, ja sen, jolla on käännätet- 



Joos van Cleve: Hieronymus, kääntäjien suojeluspyhimys. 

tävänään erikoisalan tekstejä vain yhdelle tai 
muutamalle kielelle, täytyy noudattaa täysin 
erilaisia strategioita ja käyttää erilaisia toi-
mittajia. Kyse voi olla myös siitä, mitä lisä-
palveluja tarvitaan - joidenkin virastojen on 
esimerkiksi täytettävä erityiset varmuus- ja 
salassapitovaatimukset kun toiset taas tar-
vitsevat käännökset huomattavan lyhyessä 
ajassa. Näihin seikkoihin on syytä paneutua 
etukäteen, niin että saa oikean toimittajan, ja 
oikean tuotteen, oikeaan hintaari. 

Esitteessä todetaan myös, että käännöspal-
velujen ostajan tulee olla tietoinen siitä, että 
joidenkin kieliparien ja aihepiirien kääntäjis-
tä on pulaa ja että joissakin tapauksissa se!-
laisia ei ole lainkaan. Yksi esimerkki siitä on, 
että kaikissa kielipareissa ej ole auktorisoituja 
translaattoreita ja että heitä on vain muuta-
malla aihealueella. Jos kilpailutettaessa vaadi- 

taan sellaista, mitä ej ole saatavissa, käännös-
firma voi joutua omantunnonkysymyksen 
eteen harkitessaan, vahvistaako vaatimuksen 
(jota oikeastaan kukaan ej pysty täyttämään) 
vai jättääkö tarjouksen tekemättä. Tältä viilty-
tään, jos palvelunostaja esimerkiksi konsultoi 
ensin toirnialajärjestöjä ja keskustelee mah-
dollisista vaihtoehdoista ja ratkaisuista.a 

Esitteen Att upp handla översä:tningstänster 
voi ladata ilmaiseksi SFO:n verkkosivustolta 
htt p: Ilwww.sfoe.seIupllfilCS11I2985P11f 

Kirjoittaja on kielikonsultti, kääntajäja SFÖ:n 
hallituksen jäsen. Artikkelin on suomentanut 
Hannele Ennab. 
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SELKOKIELESTÄ 

Leealaura Leskelä 

Selkoa selkokielestä 

S
elkokieli auttaa ja helpottaa monien ih-
misten ymmärtämistä ja tiedonsaamjsta. 
Nimestään huoljmatta selkokieli ej ole 

varsjnajnen kieli, vaan suomen kielen muo-
to, jossa kieltä ja tekstin tai puheen sisältöä 
niuokataan yleiskieltä helpommaksi. SeIko-
kielesrä hyötyvät ihmiset, joille yleiskieli on 
liian vaikeaa. 

Tällä hetkellä selkokieli kiinnostaa suoma-
laisia monestakjn syystä. Kotimaisten kielten 
keskuksen koordjnojmassa julkisen hallin-
non virkakielikampanjassa  selkokieli ja sen 
tarve on nostettu hyvin esille. Osa kampan-
jan pilottivirastoista on päättänyt valita sel-
kokielen yhdeksi alueeksi, jota ne haluavat 
kampanjan aikana kehittää. 

Selkokielen kiinnostavuutta lisää myös se 
suhteell isen tuore havainto, ertä suomen kie-
Ii tuottaa vaikeuksia alati kasvavalle joukol-
le suomalaisia. Selkokeskuksen tarvearvion 
(2014) mukaan noin puoli miljoonaa suoma-
laista eli 8-12 prosenttia suomalajsjsta tarvit- 
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see selkokieltä. Tihän lukuun ej ole arvioitu 
Suomen ulkopuolella asuvia henkilöjtä. 

Syitii selkokielen tarpeeseen on monia. 
Taustalla voi olla neurobiologisia  syirä, esi-
merkiksi kehitysvammaisuus, muistisairaus, 
kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) tai afasia. 
Syy voi myös olla se, että suomi on toinen 
tai vieras kieli. Osa tarvitsee selkokieltij koko 
ajan, osa taas ajoittain. 

Selkokeskus edistää selkokielen kehittä-
mistä ja selkoaineistojen julkaisemista Suo-
messa. Monet selkoaineistot leviävät myös 
Suomen ulkopuolelle. Esimerkiksi Selkosa-
nomia luetaan paljon Suomen ulkopuolella, 
etenkin yliopistoissa, joissa on suomen kielen 
opetusta. 

Selkokieli ja selkeä yleiskieli eroavat toi-
sistaan 

Selkokieli-sanaa on käytetty Suomessa jo yli 
30 vuotta. Käytännön tilanteissa se usein me-
nee sekaisin selkeän ja hyvän yleiskielen kans- 



sa. Joskus vaaditaan esimerkiksi poliitikkoja 

tai talousasiantuntijoita puhumaan seiko-
kielellä, vaikka tosiasiassa toivotaan, että he 
käyttäisivät useimmille suomalaisille yhteistä 
kielimuotoa, selkeää yleiskieltä. 

Selkokieli on kuitenkin kielimuotona 
vielä yksinkertaisempi kuin selkeä yleiskieli. 
Selkokielen tavoitteena on helpottaa kielen 
ymmärtämistä silloin, kun lukijalla tai kie-
lenkäyttäjällä on suuria kielellisiä vaikeuksia. 
Lähtökohtana on siis henkilö, jonka kielelli-
set vaikeudet estävät yleiskielisten aineistojen 

käytön. 
Muissa kielissä selkokieleen ja selkeään 

yleiskieleen viitataan yleensä toisentyyppisillä 
sanoilla. Ruotsiksi selkokieli on lattläst ja sel-

keä yleiskieli klarspråk. Englanniksi vastaavat 

käsitteet ovat easy to read japlain language. 

Selkokieli on sekaantumisvaarasta huoli-
matta erinomainen sana, sillä sitä voi käyt-
tää sekä kirjoitetusta että puhutusta kielestä. 
Englannissa ja ruotsissa tätä mahdollisuutta 
ej ole, sillä lättläst ja easy to read viittaavat 
kumpikin vain kirjoitettuun kieleen. Mitä on 
puhuttu selkokieli ruotsiksi ja englanniksi? 

Selkokielen periaatteet 

Selkokielen periaatteet koskevat kieltä mo-
nella eri tasoila. Seikokieiistämisessä tekstin 
sanasto, kielelliset rakenteet ja tekstin raken-
ne muuttuvat. Osa selkokielistämisen peri-
aatteista on yleisiä, kaikkia kieliä koskevia. 
Esimerkiksi kielestä riippumatta selkotekstin 

on edettävä johdonmukaisesti ja siinä pitää 
nostaa olennainen esille ja karsia sivujuontei-
ta. Selkoteksti pitää kirjoittaa lukijan, ej kir-
joittajan näkökulmasta. Selkokirjoittamises 
sa ja selkokielen puhuniisessa on käytettävä 
yleisiä ja tuttuja sanoja ja selirettävä lukijalle 
tai kuulijalla vaikeat ja harvinaisemmat sanat. 

Osa selkokielen periaatteista taas on kie-
likohtaisia. Kielet eroavat toisistaan raken-
reellisesti, joten se, mjkä suomen kielessä on 
vaikeaa, ci vältnämättil ole vaikeaa ruotsissa,  

ja toisinpäin. Suomen kielessä hankalia voi-
yat olla esimerkiksi jotkut lauserakenteet, jot-
ka yhdistävät pää- ja sivulauseita, kuten lau-
seenvastikkeet. Mutkikkaita ovat myös tie-
tyt sanojen taivutusmuodot, joita käytetään 
harvemmin ja pääosin kirjoitetussa kielessä, 
esimerkiksi substantiivien sijamuodoista ko-

mitatiivi (taloineen) ja instruktiivi (ta/ein) tai 

verbimuodoista sellaiset johdokset kuin frek-

ventatiivi (lueskella) tai kuratiivi (luettaa). 

Selkokielessä näitä yritetään välttää. 
Selkokielen periaatteita on kehitetty Suo-

messa 1990-lUvUlta lähtien. Kehittämisen 

taustalla on kak- 
si 	kansainvälistä 
ohjeistusta: 	In- 

clusion Europen 	Selkokielestä hyötyvät 
Standards for Easy 
to read sekä Inter- 	ihmiset,joifleyleiskieli 
national Federa- 
tion of Library As- 	on lulan vaikeaa. 

sociationin Guide- 
lines for easy to 
Read materials. Käytännössä kuitenkin suo-
men kielen selko-ohjeistus on vahvasti koti-
maisen kehittämistyön tulosta. 

Selkoaineistoja arjen tueksi 

Selkokielisen mateniaalin tunnistaa Suomessa 
mustasta logonuolesta, joka löytyy sekä pai-
netuista että verkossa ilmestyvistä selkojul-
kaisuista. Ilmaista selkologoa voi hakea Sel-
kokeskuksesta julkaisulle, joka täyttää selko-
kielen kriteerit. 

Osa viranomaisista on jo pitkään julkais-

sut selkoaineistoja. Esimerkiksi oikeusmi-
nisteriö tuottaa yhteistyössä Selkokeskuksen 
kanssa selkokielistä aineistoa kaikista vaa-
leista. Kansaneläkelaitoksen painetut esitteet 
ovat kaikki selkokielisiä. 

Osa viranomaisista on kiinnostunut sel-

kokielestä vi rkakielikampanjan myötä. Esi-
merkiksi yaltioneuyosto on julkaissut viime 

keväänä demokratiapoliittisen selonteon sel- 
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kokielellä. Verohallinto puolestaan on valin-
nut selkokielen yhdeksi virkakielikampanjan 
kehittmisalueekseen 

Se!kokielellä on myös uutistarjontaa. Ylen 
radion Uutiset selkosuomeksi tarjoaa kuu-
lijoilleen päivittäisuutiset, jotka voi myös 
lukea ja kuunnella netissä. Selkokeskuksen 
julkaisema Selkosanomat i!mestyy joka toi-
nen viikko painettuna ja ilmaisena verkko-
julkaisuna. Painettu lehti on maksullinen. 
Selkokeskuksen kirjavälityksen kautta voi ti-
Iata kaikkien kustantajien selkokirjoja. Osa 
selkokirjoista on myynnissä myös verkkokau-
poissa. Vuosittain Suomessa ilmesryy io—i 
selkokirjaa. 

Verkossa on myös paljon ilmaista seiko-
materjaalja. Selkokeskus toimittaa selkokie-
lisiä Sivuja, joilta löytyy tietoa laeista ja ase-
tuksista sekä arjen asioista kuten esimerkiksi 
taloudesta, turvallisuudesta ja terveydestä. Si-
vuilla on myös tietoa selkoaineistoista . 

Jokaiseila on oikeus tietoon 

Selkokielen iähtökohtana on yhdenverrai-
suus. Kaikki ihmiset tarvitsevat tietoa en-
laisista asioista, mutta kaikki eivät ymmärrä 
yleiskieltä. Tietoyhteiskunta  ci voi toimia si-
ten, että osa ihmisistä rajataan tiedon ulko-
puolelle liian vaikealla kieiellä. 

Länsimaat pyrkivät myös yhteistuumin 
kohti sellaista yhteiskuntarakennetta, jossa 
kansalaiset kantavat yhä enemmän vastuuta 
itsestään ja elämästään ja järjestävät tarvitse- 

mansa palvelut verkon kautta. Miten tämä 
onnistuu, ios verkossa käytetään niin vaikeaa 
kieltä, että se pudottaa osan kansalaisista 
pois? 

Selkokielisten aineistojen julkaiseminen 
on etenkin viranomaisten velvollisuus, mut-
ta hyödyllistä se olisi monelle muuilekin ta-
holle, esimerkiksi järjestöilIe ja suurynityksil-
le. Kun selkokjeltä tarvitsevat ihmiset saavat 
tietoa selkokielellä, he eivät enäii pommita 
asiakaspalvelua tai neuvontapisteitä turhil-
la yhteydenoroilla. Tätä kautta selkokielisen 
tiedotuksen lisääminen tuo myös rahallista 
saastoa. 

Toistaiseksj selkokielj ei kuitenkaan ole 
vakiinnuttanut paikkaansa edes viranomais-
tiedotuksessa yhtenii kielivaihtoehtona. Vin-
kakielikampanja tuo tähän toivottavasti 
muunosta. Selkeää yleiskieltä ja selkokieltä 
kannattaa edistää samaan aikaan. 

Kirjoittaja toimii Selkokeskuksen  kehittä?nis-
pääiikkönä. 

ARTIKKELJSSA MAINITUT ALNEJ5TOT JA LHTEET 

Kotimajsnen kielten keskuksen virkakjejjsjvut 
www.virkakielikampanja.fj  

Selkokeskus www.selkokeskusfi  
Yle radion Uutiset seikokielellä www.yle.f'i/selko 
Selkosanomat www.selkosanomat fj 
Seikokieliset verkkosivut www.papunet.net/selko  
Selkokirjojen välitys www.papunet.net/selkoI  

aihe/kirjat 
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SI 	SI 

Termiryhmalta suositukset 
ministereiden nimikkeiksi 

K 
elineuvoston suomen kielen neuvon- 
nan tueksi on perustettu termiryhmä. 
Sen tehtävänä on keskustella ruotsin-

kielisistä käsitteistä ja termeisti, joille onvai-
kea löytää suomenkielistii vastinetta tal jot-
ka ovat periaatteellisesti tai muuten erityi-
sen tärkeitä, ja ehdottaa sopivia vastineita. 
Ryhmään kuuluvat Kielineuvoston suo-
men kielen huoltajien lisäksi Kielineuvos-
ton entinen varajohtaja ja kielenhuoltaja 

arbetsmarknadsminister työmarkkinami-

nisteri 
barn-, äldre- och jämställdhetsminister 

lapsi-, vanhus- ja tasa-arvoministeri 
bisiindsminister kehitysyhteistyöminis 

ten 
biträdande finansminister apulaisfinans-

siministeri 
bostads- och stadsutvecklingsminister 

asunto- ja kaupunkikehitysministeri 

civilminister siviiliministeni 

energimifliSter energiaministeri 

finansmarknads- och konsumentminis- 
ter £inanssimarkkina- ja kuluttajarni- 
nisteni 

finansminister finanssiministeni 
foikhälso-, sjukvårds- och idrottsminis- 

ter kansanterveys-, sairaanhoito- ja ur- 

heiluministeri 
försvarsminister puolustusministeni 

gymnasie- och kunskapslyftsminister lu- 

kio- ja osaam iskehitysniinisteri 

infrastrukturminister infrastruktuurimi 

nisteri  

Paula Ehrnebo ja auktorisoidut translaat-
torit Hannele Ennab, Irmeli Kuusela, Arja 
Meski, Erkki Peltomaa ja Tarja Salo. Ryh-
mä kokoontui ensimmäisen kerran joulu-

kuussa 2014, ja kokouksessa keskusteltiin 
mm. Ruotsin nykyisten ministereiden vir-
kanimikkeiden suomenkielisistä vastineis-
ta. Ryhmä päätyi suosittamaan seuraavia 

nimityksiä. 
Hannele Ennab 

inrikesminister sisäministeni 

justitie- och migrationsminister oikeus-

ja migraatiOminiSteri 
klimat- och miljöminister ilmasto- ja 

ympäristöministeri 
kultur- och demokratiminister kulttuu-

ni- ja demokratiaministeni 
landsbygdsminister maaseutuministeri 
minister flir högre utbildning och forsk-

ning korkeakoulu- ja tutkimusministeri 
minister för strategi- och framtidsfrågor 

samt nordiskt samarbete strategia- ja 
tulevaisuusasiain sekä pohjoismaisen 

yhteistyön ministeri 
närings- och innovationsminister elin- 

keino- ja innovaatioministeri 
socialförsäkringsminiSter sosiaalivakuu- 

tusministeni 
statsminister pääminiSteri 
utbildningsminister koulutusministeri 

utrikesminister ulkoministeri 
vice statsminister varapääminiSteni 
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HARJOITTELUSSA KIELINEUVOSTOSSA 

Miina Salokannas 

Kielenholtoa harjoittelemassa - 

ajatuksia syksyltä 2014 

v tinje syksyn 2014 Kielineuvostos-
sa harjoittelijana suomen kielen 
huoltajan tehtävissä. Tästä syksys-

ti käteen jäi julmustin ja muiden tu-
liaisten lisäksi muun muassa arvokas-
ta kokemusta ja ainutlaatuisia elämyksiä. 
Harjoitteluni aikana olen päässyt tutustu-
maan lähemmin ruotsinsuomeen ja ruot-
sinsuomalajsuuteen  Useita kertoja olen 
saanut olla mukana pähkäilemässä kolle-
goideni kanssa, miten jokin ruotsinkielinen 
termi suomennettaisiin - ruotsalaista yh-
teiskuntaa kuvaaville termeille kun ej aina 
ole olemassa valmiita suomenkjeljsjä vasti-
neita. Esimerkkejä päänvaivaa tuottaneista 
ilmauksista ovat termit kompetensforsörjnin-
gsenhet ja uusi ministerinimike minister for 
strategi och framtidsfågor samt nordiskt sa-
marbete. Jo näistä esimerkeistä voi huomata, 
ettei Suomessa aina välttämärtä ole käytössä 
täysin vastaavia termejä, joita voitaisiin so-
veltaa Ruotsissa. Ruotsissa suomen kielen 
huoltajana työskentelevän kenties keskei-
sin tehtävä onkin juuri !uoda uusia sano-
ja sellaisille ruotsinkjeljsjlle termeille, joil-
le ej vielä ole vakiintuneita suomenkieljsjä 
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vastineita. Helpommin sanottu kuin tehty. 
Lukuisten opintovierailujen ansiosta olen 
myös oppinut ymmärtämään, kuinka mo-
nipuolista ruotsinsuomalainen  kulttuu-
ri on ja kuinka paljon ruotsinsuomalaiset 
itse tekevät töitä suomen kielen aseman 
parantamiseksi. Opintovierailujllanj olen 
saanut rutustua erilajsijn ruotsinsuomalai-
siin järjestöihin ja muihin toimijoihin, ja 
ruotsinsuomalajsten  tarmokas asenne edis-
tää asemaansa Ruotsissa on todella tehnyt 
vaikutuksen minuun. Selvää on myös, että 
suomen kielen aseman parantaminen Ruot-
sissa on vaatinut lukemattoman määrän va-
paaehtoistyötä, jota ilman suomen kieli ej 
varmasti olisi siinä asemassa, jossa se nyt on. 
Harjoitteluni kannalta tärkein sejkka on toki 
ollut se, että olen todella päässyr harjoittele-
maan työelämää varten ja hyödyntämään yli-
opistossa oppimiani taitoja käytännössä. Har-
joittelu oman alan työtehtävissä on kasvatta-
nut melkoisesti itseluottamusta ja uskoa sii-
hen, että valmistuttuani pääsen koulutustani 
vastaavaan työhön. Olen myös todella kiitol-
linen siitä, että olen saanut hyvin pitkälti to-
teuttaa omia ideoitanj, sillä juuri tällä tavoin 



Miina Salokannas oh harjoittelussa Kielineuvostossa syksyllä 2014. 

niitä paljon kaivattuja työelämätaitoja parhai-
ten opitaan. Tämänkaltaiset harjoittelut ovat 
kullankalliita siinä vaiheessa, kun kaikki ne 
lukuisat esseet ja tentit ovat enää vain kaunis 
muisto ja pitäisi kolkutella ovia työelämään. 
Tämän harjoittelun yhtenä etuna on tietysti 
ollut myös se, että olen päässyt tutustumaan 
syvemmin Tukholmaan, joka onkin näyttä-
nyt minulle itsestään aivan uusia puolia. Vie-
raassa maassa yksinään asuminen ej aina ole 

kovin helppoa, rnutta olen nauttinut jokai-
kisestä päivästäni Tukholmassa. Kaiken kaik-
kiaan voin jälkeenpäin muistella tätä syksyä 
ainutlaatuisena kokemuksena, joka on anta-
nut minulle todella paljon. Osa minusta tai-
taa jäädä tänne vielä pitkäksi aikaa. Ou 

Kirjoittaja oli harjoittelussa Kiehineuvostossa 
syksyhtä 2014. 
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Udissanatervefflä 
Kielitoimistosta 

S
uomen tiedotusvälineet kyselivät 
edellisen vuoden (2014) uudissanois-
ta jo ennen kuin Kotimaisten kielten 

keskus oli ehtinyt julkaista niistä histaa 
verkkosivuihlaan. Listan j ulkaisemisen 
jälkeen siltä poimittiin esiin etenkin sel-
laisia hi!peä!tä kuulostavia sanoja kuin 
ananastukka ja älyhousut sekä maailman 
tilanteeseen ja pohitiikkaan viittaavia sa-
noja, kuten pakotejuusto. Tämä sana sy-
nonyymeineen (esim. Putin-juusto) nou-
si esiin myös Ylen äänestyksessä, jossa 
etsittiin vuoden sanaa. Kotuksen listan 
sanoja verrattiin mediassa myös Ruot-
sissa julkaistuihin ruotsin vuoden sanoi-
hin ja todettiin, että tälhä kertaa listoilta 
löytyi vain yksi yhteinen sana, se62ekeppi 
(selfiepinne). Sehän on sauva, jonka toi-
sessa päässä on paikka kännykän kim-
nittämistä vatten ja toisessa kädensija ja 
nappi, jota painamalla otetaan kännyk-
käomakuva, selfie. Vuoden päästä histalta 
todennäköisesti löytyvät mm. seuraavat: 

halpuuttaa alentaa hintoja; huomiota 
herättänyt uudissana, joka otettiin 

käyttöön ruoan hintojen alentami-
sesta kertovassa markkinoinnissa 
kaksimerkityksisen halventaa-sanan 
sijasta 

kiertotalous tahousmalhi, jossa ketju raa-
ka-aineista tuotannon ja käytön kau-
tta kierrätykseen on ratkaistu siten, 
että jätettä ci enää synny 

kotihoitaja sosiaahi- ja terveystoimen 
kotihoidon työntekijä; huom.: ei 
viralhinen ammatti- eikä tutkintoni-
mike, vaan kotihoidon työntekijät 
voivat olla perushoitajia tai sairaan-
hoitajia 

kuntobonus joidenkin työnantaj ien ty-
öntekijöille maksama yhimääräinen 
palkka, joka myönnetään hiikunta-
suorituksista (esim. juoksemisesta 
euro per kilometri) 

Luke (lyh.) Luonnonvarakeskus uusi 
viranomainen, joka syntyi, kun vuo-
den 2015 alussa yhdistettiin Maa- ja 
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elintarviketalouden tutkimuskeskus, tunnistaa käyttäjän ja ohjaa hänet 

Metsäntutkimuslaitos 	ja 	Riista 	ja oikean lääkkeen luo 

kalatalouden tutkimuslaitos 
Kotimaisten kielten keskuksen verk- 

näppäilytaito taito kirjoittaa tietoko- kosivuilla 	(www.kotus.fi) 	julkaistaan 

neella, 	sen 	näppäimien 	hallitsemi- aina kuukauden 	lopussa Kuukauden 

nen; koulussa aiotaan luopua käsi- sana sekä vuoden alussa noin sadan sa- 

alakirjoituksen 	(kaunokirjoituksen) nan valikoima ede!lisenä vuonna Kotuk- 

opetuksesta ja siirtyä tekstaamiseen, sen sanatietokantaan kerätyistä sanoista. 
jotta aikaa jää näppäilytaitojen opet- Vuoden 2014 sanalistan julkaisun yhtey- 

tamiseen dessä julkaistiin myös kooste vuosien 
2010-2014 sanoista yksissä aakkosissa, 

palvelunestohyökkäys 	verkkohyök- viiden vuoden sanat. 
käys, jonka tarkoitus on vaikeuttaa 
palvelun (esim. verkkopankin) 	toi- Riitta Eronen 

mintaa tai estää se kokonaan 
Kirjoittaja on Kotimaisten kielten kes- 

sähkökirjasto sähköisiä kirjoja (e-kirjo- kuksen erityisasiantuntija. 

ja) tarjoava palvelu 

työppö (leik.) työhön liikaakin suuntau- 
tunut, sille kaikkensa antava henkilö, 
ryönarkomaani 

älyläiikekaappi 	sairaaloissa 	yleisty- 

vä 	elektroninen 	lääkekaappi, 	joka 
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KIEL IN UR KKA 

Inga-Britt Uusitalo 

Naipa nuori oon ko soipa metto, el se 
kuule, el se näe, eikä se 
paljon haistakhaan 

Menkielessä oon sana haiju jotako 
käytethiän paljon enämpi ko san-
naa tuoksu vaikka rnolemat tarkot-

tavat ruottinkiclistä sannaa lukt elikkä doft. 
Suomenkielessä tehjään väli näissä sa-
noissa. Sielä käytethään haju sannaa ko 
puhuthaan jostaki mikä ej haise niin 
ilyväle. Semrnosesta joka haisee hyvä-
le sanothaan sen siihaan ette se tuoksuu. 
Mulle tuntuu ette haiju oon vanheempi sana 
ko tuoksu justhiins sillä ette se ajsti millä sitä 
kokkee haijua ja tuoksua oon haijuaisti, elik-
kä ihminen tuntee haijut ja tuoksut haista-
malla. 

Meänkje!essä rnennee siis aivan hyvin sa-
noa ette saunavihta ja parfyymi haisevat by-
väle ja hyysikänalusta ja hiki haisevat huono-
le. Ja meänkielessä oon niinku suomenkieles-
säki seuraavat sanat: 

Haijuheinä - sötgräs, sötven (anna latifolia) 
Haijuvesi parfym 
Haijuaisri - lukts inne 

Mutta ios suomenkielessä käytethään tuok-
sua hyvästä haijusta, niin miksis sirä ej sanot-
ta tuoksuheinä, tuoksuvesi ja tuoksuaisti? 

Ja kukas se päättää mikä haisee hyväle ja 
mikä haisee huonole? 

Istuukos tämä itten kunki nokassa? 
Vanhaa iislantilainen sanonta sannoo 

Kaikin tykkäävät omasta pieruhaij ustd'. 
Mie en öä onko siiheen perrää. Mutta sen 
mie tiän ette jokku vaativat kaksi sannaa haj-
jule. Mie pärjään yhelä! Ou 
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Kl ELI KOU LUTUSTA 

Inga-Britt Uusitalo 

Älä vanhaata moiti ennenko 

uuet tunnet - uusista sanoista 

U
usia sanoja karttuu koko aijan kieh-
lim. Niitä syntyy niin politiikan, mee-
tian ko popyläärikulttuurin kautta. 

Sanat selittävät jotaki siittä aijasta rnissä 
met elärnä ja rneän kielisistä trentistä, mut-
ta kansa kunka kielelisen kreatiivit met ole-
rna. Uusi tekniikka ja mailmantapahturnat 
antavat kansa uusia sanoja ja ko avisit, raa-
tio ja tv käyttävät vissiä sanoja niin sanat 
leviävät lentävän kätevästi rliitten kautta. 
Useasti met ernrnä hunteeraa mitä sano-
ja met luerna ja kuulema, toisti met aivan 
hämrnästymmii ko met huornaama jota-
ki uutta, niinku vaikka aivan uusia sano-
ja. Met yritärnrnä käsittää rnitä sanat mer-
kittevät ja rneän aivot yrittävät sopeuttaa 
niitä uusia sanoja rneäri sanavarasthoon. 
Se oon selvä ette kaikki sanat ej tule näköselle 
vaikka net oon hyvätki. Niitä piiain käyttää  

juan harva, net oon joku piiain sanonu vää-
rin, elikkä hoksaarnatta, net oon piiain kek-
sitty aivan leikkimielelisesti elikkä käytethään 
tilantheissa jokka oon privattia. 

Mikäs oon uusi sana 

Ruottinkielessä ja suornenkielessä oon 
niin sanottuja Uus-sanalistoja/ Nyords-
lista johonka koothaan vuen uuet sanat. 
Niissä oon sanoja jos rniltä alalta. Ussei-
rnat sanat oon sybstantiiviä mutta oon sie-
lä verbiäki, lainasanoja ja yhistyssanoja. 
Ruottinkielessä mli esirnerkiksi seuraavia uu-
sia sanoja vuele 2014: 

Attefalishus - Attefallintalo oon pienern-
pi rakenus, korkeinthaans 25 rnz, johonka ci 
tartte hakea rakenusluppaa. Se sai nirnensä 
jä!khiin Stefan Attefall joka oli entinen asun-
torninisteri. Hänen eeläkäviää kuttuthiin ni- 
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me!tä friggebo - friggepuuta, jälkhiin Birgit 
Friggebo joka kansa oli yks entinen asunto-
ministeri. 

Kippavandring - Kippakäve!y oon mani-
festasuuni jossako osanottajat käyttivät lak-
kia nimeltä kippa, siinä mie!essä ette protes-
teerata antisemitismiä vasten ja ette näyttää 
ette het oon solitaariset juutalaisia kohin. 

Kriskida - kriisi!oova oon loova joka si-
sä!tää muun muassa fikkiampun, tuhitikkuja, 
kyntti!öitä, vaatheita, fihttiä, priiköökin ja ve-
sitynkin. Semmonen loova oon hyvä olheen 
joka huushollissa jos sattuu tapahtumhaan 
suurempi kriisi, niinku ette sähkö oon poi-
jessa piternän aijan. 

Mobi!zombie- mupihisompi oon ihrninen 
joka oon ko hypnutiseeraintunnu, elikkä 
tarttunu kiini hänen mupihliin, eikä hoksaa 
mitä tapahtuu yrnpäryställä. 

Suomenkie!essä tuhi esimerkiksi seuraavia 
uusia sanoja vuele 2014: 

E-urhei!u - Elektrooninen urheilu ehikkä 
e-urhei!u, englantinkiehisestä e-sports, tar-
kottaa digitaalisitten pelitten pehlaamista 
kilpailumie!essä. 

Evakkopäiväkoti - Päiväkoti, jotako käytet-
hään siihaispäiväkotina sihloin ko ommaa 
päiväkotia korjathaan. 

Kissakahvila - Kahvi!a, jossako oon kissoja, 
joitten kansa ihmiset saattavat olla yhessä. 

Kronitsi - Newyorki!aisen paakarin Domini-
que Anselin kehittämä donitsin ja crois-
santin välimuoto, joka oon tehty voipaa-
kelsitaikinasta ja uppopaistettu niinku 
anesleipä. 

Metsuriseksuaali - Miesihane, johon kuu!u-
yat risuparta, jinsit ja ristiraitanen flane-
hipaita. Semmoset miehet triivastuvat ul-
koilmassa ja veistävät ornat mööpehit. 

Kunkas uusia sanoja mennee tehjii? 

Tobleronepohitiikka 

Niitä mennee tehjä hiittämällä yhtheen kak-
si entistä sannaa niinku esimerkiksi toblero-
nepohitiikka. Sihloin sitä kayttää kaksi san-
naa jokka oon tuttua niinku sukla nimeltä 
Toblerone ja loppusana, politiikka joka oon 
tuttu sana. 

Tiimi ja koutsi 

Sanoja mennee kansa lainata rnuusta kie!estä 
niinku tiimi (team) ja koutsi (coutch) jok-
ka molemat tulevat englantinkie!estä. Tässä 
rnie olen net vielij tavanu meänkiele!ä sihläko 
meänkiehi oon semmonen ette se sanothaan 
niinku se kirjotethaan. Englantinkiehi oon se 
kieli jostako ylheensä lainathaan enniiten sa-
noja ja monet kielet lainaavat niin sanan ko 
tavvausmallin sie!tä. 

Seiffi ja juusii 

Seiffi (engi selfie) oon semmonen sana. Se 
oon ko ottaa ittestä omakuvan mupihilha ja se 
tavathaan englantinkielisesti niin ruottinkie-
lessä ko suomenkielessä. 

Juusii (engl usie) oon omakuva tunnetun 
ihmisen kansa. Se oon ko seiffi mutta tässä 
oon kansa joku muu tunnettu henkilö mat-
kassa kuvassa. 

Suomenkie!essä sanothaan meitsi, (meän-
selffi).Pitäskos meänkielessäki tehhä niin 
vain onkos se niin ilmanaikhainen sana ette 
sen pittää heittää käyttämästä. 

Se!fhiin oon muuten yks vasittu tählinki 
niin sanottu seiffikeppi (selfiepinne) johonka 
telefoonin mennee panna kiini. Sen toisessa 
päässä oon käensia ja toisessa päässä paikka 
mopilin kiinittämistä varten. Se hehpottaa 
omakuvan ehikkä seiffin ottamista. 

Appi ja messata 

Sanoja jokka oon hyhenykset mennee lainata 
sinänsä, niinku sanat appi joka tuhhee sanasta 
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applikation elikkä messata joka tullee sanasta 

sms, Short IVfessage Service. 

Vuvuseela 

Jokku sanat ottavat aikaa ennenko net vak-
kiintuvat kiehleen. Toiset sallat viivaltavat 
vain kielessä ja se oon hankala ennustaa kun-
ka vissilä sanoila käypii. Sanala pirtää kuiten-
ki olla käyttämisen tarve. Ko oli jalkapallo 
mailmanrnestaruus Etehi -Aafriikassa niin 
sielä käytethiin tyytansorttista instrymenttiä 
palloplaanoila. Niitä kuttuthiin Vuvuzelaksi 
ja sanothiin sen jälkhiin ette sitä vuvuseelasi 
ko niilä tyyttasi. Sitä sannaa ej taija moni en-
nää muistaakhaan. 

Sunami 

Silloin ko sunami (tsunami) onnettomuus ta-
pahtu Aasiassa sannaa sunamia alethiin käyt-
tämhään ja nyt hään tämä sana oon aivan ta-
valinen. 

Häntä-a 

Ko @ merkkiä alethiin käyttämhään niin sitä 
kuttuthiin nimeltä snabel-a elikkä ät-merkki 
niinku englantinkielessä. Suomenkielessä sitä 
sanothaan nimeltä miukumauku. Meänraa-
tio heihlautti ulos kysymyksen kuuntelioi!e 
onko tiille merkile meänkielistä nimeä ja sii-
heen tuli ios minkälaista ehotusta. Yks niistä 
oli häritä-a, jotako kuitenki mie käytän. Soon 
minusta ojkein sopeva sana joka näyttää mis-
tä oon kyse. 

Minkäslainen meänkielen uusitten sanoit-
ten tilane oon? 

Karttuukos meänkiehleen uusia sa-
noja vain onkos se semmonen kie-
Ii jossako oon vain vanhoita sanoja joi-
tako ihmiset vakovat ja huolehtivat. 
Meänraatio tekkee aivan fantastista kie-
lityötä mutta minun rnielestä niilä oon 
11jan vähän lähätysaikaa. Pressistä elikkä le-
histöstä löytää tavalisesti paljon uusia sa-
noja, mutta eihään meilä ole niin monta 
meänkielistä lehtcä. Webiltä saattaa löytää 
sanoja ja esimerkiksi monitten virastoit-
ten kotisivut oon käänetty meänkiehleen, 
mutta niitä häätyy uusiintaa silloin tät-
löin ja saaja ihmisiä käyttämhään aktiivisti. 
Lapset oon kauhean kreatiiviä sanantekiöitä 
mutta meänkielessä ej ole niin paljon lapsia 
ja nuoria jokka käyttävät meänkieltä luo-
nolisesti ja säjinölisesti.. Miepä annan yhen 
hyvän esimerkin semmosesta sanasta jon-
ka kaks ja puohivuotias lapsi nimeltä Wik-
tor Nilsson keksi. Se oon fickla ja sillä mci-
nathaan loistaa fikklampula. Sanan men-
nec muuten hyvin kiiyttää ja helposti tavata 
meänkieleläki. Meilähään oon f'ikklamppu. 
Se olis vilhin mukava kuula onko teilä eho-
tuksia uushiin sanhoin meänkielelä. Kirjorta-
kaa mielelhääns sanoista ja selostakaa mistä 
oon kyse, mistä tet oletta sanan löytänheet, 
missä yhtheyessä sitä käytethään, elikkä vaik-
ka ios tet oletta sen itte keksinheet. Piiain 
met saatama niitä pybhiseerata Kiehiviestissä. 

Tähhään sähköpostiosotheesheen mennee lähät-
tää sanoja: ib.uusitalo.i955@g-mail.com  
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1 kortfattat om innehållet 

3 Chefredaktörens spalt. 
4 Satu Rakkolainen-Sossa presenterar sin 

flerspråkighetsforskning: hur fungerar 
det i praktiken då en barnfamilj talar tre 
språk i hemmet? 

9 Marianne Laaksonen jämför klarspråks-
arbete i Finland och i Sverige. Hon be-
rättar också om erfarenheterna under en 
sverigefinsk utbildningsdag i klarspråks-
arbete som arrangerades för förvaltnings-
kommunernas personal. 

13 Paula Ehrnebo har hållit kurser som har 
haft språklig revitalisering som syfte i en 
del kommuner. 1 artikeln beskriver hon 
erfarenheterna från kurserna. 

16 Petri Lauerma skriver om arbetet med 
översättningar från svenska till finska i 
Kanslikollegiet under den svenska stor-
maktstiden fram till år 1809. 

20 Organisationerna S170 och Språkfö-
retagen har tagit fram broschyren Att 
upphandla översättningstjänster. Sofia 

Malmgård har medverkat i arbetsgrup-
pen och skrivit en artikel om detta för 
Kieliviesti. Oversättning av artikeln 
Hannele Ennab. 

22 Leealaura Leskelä presenterar det finska 
Lättläst-centret och dess verksamhet. 

25 Språkrådet har bildat en termgrupp som 
stöder den finska verksamhetens termi-
nologiska arbete. Under gruppens första 
möte fastställdes de finska översättning-
arna av de nya ministrarnas titlar. 

26 Miina Salokannas var praktikant på 
Språkrådet under hösten 2014 och i ar-
tikeln beskriver hon sina erfarenheter av 
språkvårdsarbete, Språkrådet och Sveri-
ge. 

28 Riitta Eronen presenterar tio nyord. 
30 Inga-Britt Uusitalo skriver på meänkieli 

om ordbetydelser. 
31 Inga-Britt Uusitalo presenterar nyord på 

meänkieli. 
34 Kortfattat om innehållet. 
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K *i e I'iv *i e s t i 
Suomi ja meänkieli Ruotsissa 1.2015 

SISÄLLYS 

3 Päätoimittajalta: Hyvä lukija! 

4 Kolmikielinen koti kasvuympäristönä Satu Rakkolainen-Sossa 

9 Suomenkielinen viranomaisviestintä Suomessa ja Ruotsissa 

Marianne Laaksonen 

13 Kielenelvytystä kunnissa Paula Ehrnebo 

16 Kansliakollegion suomentajat Ruotsin vallan aikaan Petri Lauerma 

20 Uusi esite käännöspalvelujen hankinnasta Sofia Malmgård 

22 Selkoa selkokielestä Leealaura Leskelä 

25 Termiryhmältä suositukset ministereiden nimikkeiksi Hannele Ennab 

26 Kielenhuoltoa harjoittelemassa Miina Salokannas 

28 Uudissanaterveisiä Kielitoimistosta Riitta Eronen 

30 Naipa nuori oon ko sopia metto Inga-Britt Uusitalo 

31 ÄIä vanhaata moiti ennenko uuet tunnet Inga-Britt Uusitalo 
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Avsändare: 	 PORTO BETALT 
Kieliviesti 

Språkrådet 

Box 20057 

104 6o Stockholm 	

. 

Kielineuvoston ruotsalais- 
suomalaiset sanastot 

Iuovat yhtenäisyyttä ruotsinsuomalaiseen 

termistöön 

ovat hyödyksi niin kotona kuin työpaikalla. 

Tilaukset: 08-455 42 20 tal 

suomi@sprakochfolkrninnen.se  

Sprkrådets Svenskfjfl5k 
10Cja!ord!isf 

Kielineuvost on  
ruofs0/0;551  

SOS!aQIja!an 5Onasf0 

Språkrådets svensk-finska 
skolordlista 

Kjell neuvoston 
ruotsa la is - s uo rna la in en 
koulusanasto 


